
         

                     
 

M O T I E 

 

De Raad van de gemeente Stichtse Vecht, in vergadering bijeen op 26 november 2013 

Overwegende dat  

 Veiligheid tot de hoogste prioriteiten van het gemeentelijk beleid behoort 

 Meedoen in de samenleving van groot belang is 

 Stichtse Vecht een waterrijke gemeente is 

 Het schoolzwemmen is afgeschaft 

 Ook het “Vangnet Schoolzwemmen” in onze gemeente is verdwenen. Dit vangnet was een 
subsidie bedoeld voor basisscholieren die niet in het bezit zijn van een zwemdiploma A om  
het volgen van zwemonderwijs te stimuleren. 

 Nog steeds teveel kinderen van huis uit geen zwemles krijgen omdat hun ouders het belang 
hiervan onderschatten en/of er de financiële middelen niet voor hebben 

 Het College aandacht wil besteden aan de zwemkwaliteiten van alle inwoners en de 
mogelijkheden verkent om het zwemonderwijs toegankelijk te kunnen maken voor m.n. niet 
gediplomeerde zwemmers (Programmabegroting pagina 56) 

 

Geeft het College opdracht 

 een pilot van 2 jaar uit te voeren waarin zwemlessen met als doel het behalen van diploma A 
worden vergoed voor kinderen tot 18 jaar van ouders met een inkomen tot het wettelijk 
minimumloon en de daarvoor benodigde middelen  met een maximum van EUR 20.000 
beschikbaar te stellen uit het budget Armoedebeleid 

 na een jaar de effecten van de pilot te evalueren en afhankelijk van de uitkomst de pilot op 
dezelfde wijze voort te zetten dan wel structureel te maken of – als de doelgroep afneemt 
omdat het om een inhaalslag gaat – de doelgroep uit te breiden tot “kinderen tot 18 jaar van 
ouders met een inkomen tot 125% van het minimumloon” 

 het veilig zwemmen in het algemeen te bevorderen door middel van een campagne in het 
voorjaar.  Noot: de indieners van deze motie zijn gaarne bereid hun ideeën met betrekking 
tot het uitvoeren van deze campagne te delen 

 

en gaat over tot de orde van de dag 

Fractie Streekbelangen     Fractie Het Vechtse Verbond 

Fractie PvdA      Fractie CDA 

Fractie CU/SGP      Fractie D66 


